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Fra LASS´ Styrelse.
Kurser og møder i LASS.
Fra medlemmerne.
Hjemmesiden & Nyhedsbrevet.
Andre arrangementer.

Ad 1: Fra LASS´ Styrelse:
Styrelsens næste møde er planlagt til den 17. september 2015, som primært vil være forberedelse til
Mødet med Arkivsamvirkerne, der afholdes samme dag.
Invitation til Arkivsamvirkerne er udsendt direkte til disse.
Styrelsens næste ordinære møde er planlagt til den 30. september 2015.
Spørgsmål eller emner, der ønskes drøftet på et Styrelsesmøde sendes senest 8 dage før et
styrelsesmøde til formanden for LASS eller til den lokalhistoriske konsulent.
-#Rettelser i mailadresser til modtagere af Nyhedsbrevet, LASS´ program mm. sendes til
webmaster@LASS1979.dk.
Tilmelding til kurser / møder, rettelser til arkivets/foreningens adresse, kontaktoplysninger
og åbningstider mm. skal sendes til jrcl@museum-sonderjylland.dk
Ad 2: Kurser & møder i LASS:
Tirsdag og torsdag 6. og 8. oktober 2015: Modul 5. Modtagelse, håndtering og registrering af
billeder:
Sted: Foredragssalen, Rigsarkivet, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa.
Sidste tilmeldingsfrist: 22. september 2015.
-#Fredag 23. oktober 2015: Grundkursus i billedscanning,
Kurset er en teoretisk og praktisk indføring i billedscanning. Her vil man bl.a. stifte bekendtskab
med begreber som opløsning, pixels, TIFF og Moire-effekt. Efter den teoretiske del vil kursisterne
få lejlighed til at scanne forskellige typer af fotografisk materiale.
Sted: Foredragssalen, Rigsarkivet Aabenraa, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa.
Sidste tilmeldingsfrist: 9. oktober 2015. Max. 6 deltagere.
-#Tilmeldinger sendes til: jrcl@museum-sonderjylland.dk med oplysning om arkiv / forening,
deltagerens navn, telefonnummer og evt. email.
Evt. forlængelse af tilmeldingsfristerne kan forekomme, såfremt der ved den oprindelige tilmeldingsfrist
er så mange tilmeldte, at mødet/kurset kan gennemføres, men stadig er plads til flere deltagere. Evt.
ændringer vil hurtigst muligt fremgå af www.LASS1979.dk.
Se det udsendte program eller på www.LASS1979.dk for supplerende oplysninger om LASS´ øvrige
møder og kurser.
Ad 3: Fra medlemmerne:
Der er intet indsendt til dette punkt.
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Ad 4: Hjemmesiden & Nyhedsbrevet:
Hjemmesiden er siden sidste Nyhedsbrev blevet opdateret med bl.a.:
• Nyhedsbrevet for september 2015.
• Indsendte arrangementer er optaget på ”Kalenderen” (se http://lass1979.dk/kalender/ ).
Rettelser til hjemmesiden og oplysninger om arrangementer, links, ideer eller andre bidrag sendes til
webmaster@lass1979.dk.
Omtaler af arrangementer og diverse indlæg til hjemmeside og nyhedsbrev foretrækkes tilsendt pr. mail
som tekstfiler eller som pdf-filer - meget gerne sammen med illustrationer f.eks. foto eller arkivets /
foreningens logo i f.eks. jpg-format.
Angiv også gerne arkivets/foreningens website, så linket kan blive bragt ved arrangementet.
Webmaster efterlyser fortsat arrangementer til ”Kalenderen”.
Næste nyhedsbrev forventes udsendt medio oktober 2015.
Sidste frist for indsendelse til næste Nyhedsbrev er 10. oktober 2015.
Ad 5: Diverse arrangementer i september og oktober 2015:

September 2015:
Rigsarkivet Aabenraa afholder den 10., 17. og 24. september 2015: Slægtshistorisk workshop
over 3 torsdage.
Dag 1. Kom godt i gang med slægtsforskningen.
Dag 2. Få styr på de krøllede bogstaver.
Dag 3. Hvor flyttede de hen?
Læs mere om workshppen på Statens Arkivers website omkring årets arrangementer.
Husk tilmelding senest 9. september 2015, da der er plads til max. 10 deltagere.
-#Lokalhistorisk Forening for Kliplev Sogn arrangerer tirsdag 15. September 2015 et foredrag med
emnet: Ahlefeldternes historie.
-#Slægtshistorisk Forening Sønderjylland afholder lørdag 19. September 2015:
Slægtsforskertræf.
Træffet afholdes i Salen, Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19-27, 6400 Sønderborg.
Læs evt. mere på Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands website: www.shfs.dk.
-#-

Oktober 2015:

SLA afholder Årsmøde lørdag og søndag den 3.-4. oktober 2015.
Læs mere på www.danskearkiver.dk
-#-
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Rigsarkivet Aabenraa afholder torsdag den 8. oktober 2015 en workshop med temaet:
Ejendomshistorie i Sønderjylland.
På denne workshop vil du, gennem små opgaver, lære, hvordan man laver ejendomshistorie i
Sønderjylland, og hvordan man går fra det ene system til det andet.
Husk tilmelding til workshoppen senest den 7. oktober 2015 via www.sa.dk, da der er plads til
max 10 personer.
Læs mere om arrangementet på Statens Arkivers website omkring årets arrangementer.
-#Rigsarkivet Aabenraa afholder torsdag den 8. oktober 2015 et fyraftensmøde med foredrag om:
Tyskerbørn og kilderne til deres herkomst.
Arne Øland fra Danske Krigsbørns Forening fortæller, hvordan man via arkiverne kan finde
oplysninger, som kan føre på sporet af de måske nu afdøde mødre og fædre og måske endnu
levende halvsøskende i ind- og udland.
Foredraget arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Ingen tilmelding.
-#Den slesvigske Samling, Flensborg, arrangerer 10. oktober 2015 en ”Egns- og lokalhistorisk Dag”,
hvor der vil være udstilling, foredrag og workshops om den lokale historie fra Ejenderen til Kongeåen.
Fra den 10. til den 30. oktober 2015 vil udstillingen kunne ses i Flensborg.
Læs mere om arrangerment og udstilling i pdf-filerne nederst på http://lass1979.dk/slesvia-2015/
-#Rigsarkivet Aabenraa afholder torsdag den 22. oktober 2015 en workshop med temaet:
Alfabetiske lister (lægdsruller 1864-1920).
På denne workshop, vil du, ved at løse små opgaver, lære, hvordan man finder rundt i de
alfabetiske lister og finder Restantenlister, Rescherser eller Nachweisungen.
Du skal medbringe din egen bærbare computer, som skal kunne bruge trådløst netværk.
Husk tilmelding senest 16. oktober 2015 til workshoppen, da der er plads til max 10 personer.
-#Rigsarkivet Aabenraa afholder torsdag den 22. oktober 2015 et fyraftensmøde med foredraget:
Jyllandsslaget, 1916 - om verdens største søslag gennem tiderne.
På 50-60 meter vand, cirka 60-70 sømil ude i Vesterhavet, ligger i dag 25 krigsskibsvrag fra den
Kejserlige tyske Højsøflåde og den engelske Grand Fleet. De blev sænket under historiens
største søslag - Jyllandsslaget, der fandt sted den 31. maj 1916. Jyllandsslaget var kulminationen
i den maritime duel mellem Storbritannien og det tyske kejserdømme.
Foredraget arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Læs mere om arrangementet på Statens Arkivers website omkring årets arrangementer. Ingen
tilmelding.
-#Møder og arrangementer er omtalt mere udførligt på LASS´ side under ”Kalender”, hvor bl.a. adresser
og tidspunkter og evt. links til arrangementerne er oplyst.
Indsend gerne flere arrangementer til ”Kalenderen” samtidigt og i god tid.
Med venlig hilsen
Hanne Christensen,
webmaster@LASS1979.dk
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